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Introdução
As Lesões por Pressão (LPP) são alterações patológicas
ocasionadas por profissionais de auxilio a saúde. Representam um
importante problema de saúde pública devido alta incidência,
prevalência, aumento da morbidade e mortalidade 1,2,4. A Fisioterapia,
através de Programas de Educação em Saúde, atua na prevenção da
lesão por pressão baseado na orientação ao cuidador sobre mudanças
de decúbito, observação da integridade física da pele e do paciente e
deambulação precoce 3.

A amostra resultante após critérios de inclusão e exclusão foi de 7
indivíduos com média de idade de 78,6 anos, maior frequência no sexo
masculino e elevado acometimento de região sacral. Entre os cuidadores,
apenas 28,58% são especializados na área de cuidados. A incidência de LPP
foi encontrada em 71,42% da amostra e, dentre estes, todos obtiveram
melhora da ferida a partir do instrumento de avaliação do estado da LPP. As
orientações também foram positivas na diminuição do risco de
desenvolvimento das LPP através da Escala de Braden (85,71%). Dos
cuidadores orientados, 57,2% não receberam orientações da equipe de saúde
sobre prevenção de LPP após alta hospitalar.

Objetivo

FIGURA

Este estudo objetiva determinar se orientações fisioterapêutica e
ensino de procedimentos aos cuidadores previne e/ou diminui a
incidência de lesões por pressão.

Método
Trata-se de um estudo clínico, intervencional e longitudinal
desenvolvido junto aos cuidadores. Os critérios de inclusão foram
pessoas restritas ao leito ou à cadeiras de rodas, com lesões já
desenvolvidas
ou
com
alto
risco
de
desenvolvimento,
independentemente da idade, sob atenção de cuidadores. Foram
excluídos pacientes sem cuidadores, cuidadores que se consideraram
incapaz de receber as orientações ou que não as aceitassem. Foi
elaborado um folheto de orientação com ilustrações, sem termos
técnicos e com vocabulário simples. O folheto foi composto pelo
conceito de lesões por pressão, fatores desencadeantes, graus de
acometimento e métodos de prevenção. Após a alta hospitalar, foram
agendadas visitas domiciliares em que se aplicou: Escala de Braden,
Instrumento de avaliação do estado da lesão por pressão e panfleto
informativo. A reavaliação ocorreu 2 meses após e um questionário
elaborado foi respondido somente na reavaliação. Este estudo tem a
aprovação do comitê de ética em pesquisa CAAE: 59935516.0.0000.5284.
Os cuidadores participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre
e Esclarecido (TCLE).
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Tabela 1. Dados descritivos da amostra.

%

Melhora da ferida

O programa de Educação em Saúde foi capaz de melhorar o estado
geral da ferida do grupo e diminuir riscos de desenvolver lesões por
pressão. identificou-se a necessidade de intervenção educacional junto
a população e aos serviços de saúde, podendo contribuir com baixos
índices de hospitalizações e com possível redução de gastos com
saúde.
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Resultados

Especializados na área de
cuidados
Pacientes com LPP

Conclusão

28,58
71,42
100

Diminuição do risco de
desenvolvimento das LPP

85,71

Cuidadores que não receberam
orientações no cuidado

57,2
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